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1 – APRESENTAÇÃO 

 Este trabalho surgiu da necessidade em se analisar a reorganização do espaço rural 

diante das formas organizativas da produção e das alterações ambientais desencadeadas 

desse processo. 

 Neste estudo, será abordado o tema “Reorganização Socioambiental do 

Assentamento Curralinho, Poço Redondo/SE”, para o qual pretende-se contribuir com o 

debate da Reforma Agrária e suas implicações na estrutura fundiária, no meio ambiente e 

nas condições socioeconömicas das famílias assentadas. 

 O assentamento selecionado para a pesquisa localiza-se à margem direita do rio São 

Francisco no município de Poço Redondo no Estado de Sergipe. 

 Este estudo faz parte de um trabalho mais amplo, no qual abrnge outros 

assentamentos do Estado, onde já foi apresentado e publicado em eventos importantes 

como o Encontro Regional de Estudos Geográficos (EREG), Congresso de Iniciação 

Científica, ambos realizados na Universidade Federal de Sergipe e no Encontro Regional de 

Estudantes de Geografia do Nordeste realizado na Universidade Federal do Piauí. 

 A problemática envolvida está discutida de forma ampla na introdução, sendo 

desenvolvidas algumas especificidades nas partes subsequentes do trabalho. 

 No ítem “Reorganização Produtiva” os desafios e as incertezas que os assentados 

enfrentam no novo espaço de produção. Nessa nova lógica de organização do espaço 

geográfico, a luta pela conquista da terra se transforma na luta para se manter nela. 

 Assim como em todo processo produtivo, as alterações ambientais também se fazem 

presentes. Este tema é discutido no ítem “Reorganização Ambiental”. 
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 As informações e análises mais específicas do assentamento em questão são 

apresentadas no ítem “Assentamento Curralinho” e, em seguida, algumas dificuldades que 

as famílias encontram no pós-assentamento. Contudo, reconhecemos que, além das 

apresentadas, podem existir outras dificuldades que não foram consideradas ou que não se 

revelaram no decorrer da pesquisa. 

 As observações, bem como o ponto de vista dos autores, serão encontradas nas 

considerações finais. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

A agricultura é a base para a reprodução humana na terra. Mas com o 

desenvolvimento econômico a agricultura moderna é para atende as necessidades do 

mercado, principalmente do exterior. A Reforma Agrária, neste contexto, é o principal 

instrumento político para a ruptura com o atual modelo de desenvolvimento excludente, 

concentrador de terra, renda e reprodutor do poder oligárquico. 

As mudanças porque tem passado o campo brasileiro vêm impulsionando um 

aumento cada vez maior dos Movimentos Sociais na área rural defendendo o direito a terra 

e melhores condições de trabalho, luta que vem sendo desencadeada há séculos e que faz 

parte da própria História do Brasil. A pesar de tantas lutas emergidas no território brasileiro 

foi na década de 1980 que marcou o nascimento do MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem terra) que através de ocupações (forma de luta popular de resistência do 

campesinato, para sua recriação e criação) via acampamentos tem pressionado o Governo 

brasileiro a implantar uma Reforma Agrária. 

Em Sergipe o MST começou a se organizar a partir de 1986, com o apoio de outras 

instituições como Sindicatos Rurais e a Igreja tendo a luta pela terra como objetivo principal, 

mas foi em 1989 que se deu a sua primeira grande ocupação. A partir de 1990 o movimento 

passou por várias mudanças com a nova reestruturação, cujas características principais 

foram a conquista de sua autonomia, maior poder e hierarquização entre seus quadros de 

militantes. 

A partir de 1995, o número de ocupações cresceu sendo esse período considerado 

como o de consolidação do MST e foi a fase de elaboração de projetos direcionados à 

viabilização econômica dos assentamentos implantados. 

Atualmente o MST está estruturado em cinco regiões: Sertão, Agreste, 

Metropolitana, Norte e Sul possui uma Coordenação Estadual, Direção Estadual e uma 

Secretaria. Possui os setores Estaduais: Frente de Massa, Educação, Formação, Finanças 
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e Produção, responsáveis que são na elaboração das diretrizes e atuação desse 

movimento. 

O Estado de Sergipe possui 111 assentamentos de Reforma Agrária, porém, sua 

distribuição é bastante irregular. Os projetos de assentamentos estão mais concentrados no 

semi-árido sergipano e na região do Baixo São Francisco onde, segundo Silva (1996, p.99), 

“essa concentração é decorrente de duas ordens de fatores: de um lado, são regiões com 

alta densidade de latifundiários e fazendas de criatório extensivo de gado e habitados por 

milhares de trabalhadores rurais e camponeses pobres; de outro lado, concentram-se os 

sindicatos de trabalhadores rurais mais combativos do Estado de Sergipe”. 

A Reforma Agrária começa a se apresentar hoje como uma luta pela transformação 

da própria sociedade brasileira para um outro sistema, onde o trabalhador não só trabalhe, 

mas também se aproprie dos frutos do seu trabalho. 

A consolidação dos assentamentos de Reforma Agrária representa a passagem dos 

trabalhadores de um quadro de exclusão para o de inserção produtiva. As mudanças na 

agricultura brasileira nos anos 70 e 80 são uma amostra da dinâmica de acumulação de 

capital e de seus efeitos negativos tanto na geração de desemprego, na destruição do meio 

ambiente, quanto da piora das condições de vida da população. 

A luta pela terra no Brasil enfrenta numerosos desafios, dentre os quais se inscreve o 

da viabilidade dos assentamentos rurais, tanto em termos econômicos quanto ambientais, 

haja vista os impactos resultantes do uso intensivo e inadequado dos recursos ambientais 

existentes na luta pela sobrevivência coletiva dos assentados. Essas práticas, caso sejam 

feitas de modo a não observar o equilíbrio dos sistemas ambientais locais e regionais 

tendem a produzir a degradação das condições necessárias a sustentabilidade ambiental 

dos assentamentos, fator crucial à resistência produtiva preconizada pelos Movimentos 

Sociais atuantes no campo brasileiro. Nesse contexto, uma forma de amenizar tais impactos 

é diagnosticar a situação da área do futuro empreendimento, analisando as formas 

organizativas existentes, no tocante às atividades produtivas, visando indicar os arranjos de 

sistemas produtivos mais efetivos em termos de coesão social, rendimento econômico para 

os assentados e de menor impacto negativo sobre os recursos naturais, a fim de assegurar 

a qualidade ambiental e dignidade social. 

3 – REORGANIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

3. 1 – REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA: 

A luta pela permanência na terra é uma luta que começou antes mesmo da sua 

ocupação através da espacialização e territorialização do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST na década de 80. É, portanto, uma forma de resistência aos 
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processos de expropriação, expulsão e exclusão porque passam os trabalhadores rurais. É 

também uma luta contra o capital que segrega grande parcela da população. Não perceber 

esse processo é ignorar as relações capitalistas de produção e aceitá-las como sendo algo 

“natural” (Fernandes, 2001). 

Essa luta é, acima de tudo, resultado da necessidade de democratização da 

estrutura fundiária e não apenas de manipulações políticas das lideranças populares. A 

transformação do latifúndio, quase sempre monocultor, em assentamento é a construção de 

um novo território. É uma outra lógica de organização do espaço geográfico onde alteram-se 

as relações de produção, pois, a questão agrária não é apenas econômica, mas também 

política e social. 

No entanto, somente a conquista do assentamento não assegura, para as famílias 

assentadas, uma melhoria na qualidade de vida, mas, acima de tudo, lhes impõe desafios, 

incertezas e expectativas na busca de soluções práticas para os novos problemas que vão 

surgindo no processo de reorganização interna do espaço produtivo nos assentamentos de 

reforma agrária. Desta forma, a luta pela terra se transforma na luta pela permanência na 

terra uma vez que esses atores sociais não são mais “sem terra” mas sim agricultores 

familiares que precisam se firmar como tais já que agora dispõem da terra que necessitam 

para cultivar. 

Neste momento, a organização dos trabalhadores na luta pela conquista da terra 

observada anteriormente cede espaço ao cotidiano da produção e exige uma reorganização 

por parte dos seus membros no sentido de desenvolver estratégias visando a reprodução e 

o aperfeiçoamento do seu estilo de vida. 

É nesse cenário de luta pela permanência na terra que são criadas e recriadas 

diferentes formas organizativas no interior dos assentamentos, pois (...) “ o fato de se 

colocarem como iguais no momento da luta não significa, necessariamente, sua disposição 

de se estruturarem coletivamente para a organização social da produção” (Bergamasco, 

1994, p 228). 

Assim, as famílias assentadas podem desenvolver várias estratégias de produção 

como: associação coletiva, semi-coletiva, associação de máquinas, associação de 

vizinhança ou produzir de forma individualizada. 

A associação coletiva é caracterizada pelo espaço físico produtivo de domínio e 

responsabilidade coletiva; Na semi-coletiva as relações econômicas podem ser organizadas 

coletivamente sendo que o espaço produtivo seria individualizado; A associação de 

máquinas reúne os interessados na otimização da capacidade produtiva das famílias e da 

terra, pela associação de capital (principalmente para aquisição de máquinas e 
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equipamentos); A associação de vizinhança reúne o trabalho de famílias para realização de 

mutirões na fase de plantio, colheita e em outras ações produtivas (Zimmermann, 1994, p 

210). 

Embora o MST incentive a associação coletiva, pois reconhece a pouca 

disponibilidade dos recursos produtivos e as vantagens econômicas, sociais e políticas, a 

instalação desta forma de produção não é fácil. As relações produtivas e a divisão social do 

trabalho que são estabelecidas nem sempre agrada a todos, o que pode determinar seu 

afastamento do grupo. Dentro desta ótica “a forma democrática de atuação grupal, o estudo 

das lideranças, a noção de dinâmica de grupo e o estímulo à forma participativa de 

planejamento, decisão e execução devem ser incentivadas em todas as instâncias de 

vivência dos agricultores em comunidade” (Blum, 1999, p 89). 

A coletividade na forma de produzir requer que o grupo realize reuniões periódicas 

que proporcione discussões no sentido de que haja um consenso na escolha das culturas a 

serem cultivadas, na delimitação da área, no uso de máquinas e insumos agrícolas e, 

principalmente, na divisão social da mão de obra que será utilizada durante as etapas da 

produção. A liberdade de opinar e sugerir deve ser uma grande marca na produção coletiva, 

pois a liberdade é condição fundamental para o exercício da democracia. (Bergamasco, 

1994). 

Neste sentido, o grupo coletivo ganha maior representação política junto às 

instituições governamentais e não-governamentais e tende a facilitar o acesso a políticas 

agrícolas de financiamento. No entanto, qualquer indicativo de privilégio que venha a 

beneficiar uma família em detrimento de uma outra, pode fazer com que esta venha a 

produzir de forma individualizada. 

Certamente, com a produção individualizada aumentam as dificuldades econômicas 

na luta pela permanência na terra, todavia, quando algumas famílias optam por produzir 

individualmente isso não significa dizer que estejam sendo “individualistas” ou egoístas pois, 

como mostra a bibliografia consultada, os laços de fraternidade e cooperativismo são 

marcantes no interior dos assentamentos. 

A consolidação dos assentamentos de reforma agrária representa a passagem dos 

trabalhadores de um quadro de exclusão para o de inserção produtiva. Para isto, são 

necessárias linhas de crédito especiais, assistência técnica e investimentos em infra-

estrutura social e produtiva, voltadas à organização da produção e ao bem-estar das 

famílias assentadas. A formação profissional e os instrumentos de política de 

desenvolvimento, como créditos e outros, devem ser aplicados imediatamente após o 

assentamento dos trabalhadores. Devem também ser garantidos recursos orçamentais para 
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a cobertura do total de assentamentos realizados no País, bem como a imediata legalização 

da área. 

3.2 – REORGANIZAÇÃO AMBIENTAL: 

A Reforma Agrária começa a se apresentar hoje como uma luta pela transformação 

da própria sociedade brasileira para um outro sistema, onde o trabalhador não só trabalhe, 

mas também se aproprie dos frutos do seu trabalho e tenha uma melhor qualidade de vida, 

onde é primordial sua boa relação com a natureza, pois através da história, a agricultura 

sempre esteve presente na vida do homem que, por sua vez, sempre esteve na 

dependência dos elementos naturais. 

Os assentados da reforma agrária em Sergipe apresentam como traço dominante o 

cultivo de lavouras de subsistência – milho, arroz e feijão e particularmente em Curralinho o 

arroz de sequeiro, utilizando-se da terra e de alguns meios de produção e instrumentos de 

trabalhos próprios, indispensáveis à exploração agropecuária. A atividade agropecuária tem 

sido desenvolvida nos lotes familiares “cortados” pelos próprios trabalhadores (Silva, p.119, 

1996). 

Quando ocorre a territorialização da luta pela terra (assentamento), ocorre também a 

ocupação de uma área que algumas vezes pode ser uma área rica em fauna e flora, pois a 

urbanização sem controle, o impacto do povoamento e a expansão agropecuária são forças 

antrópicas que causam a diminuição da biodiversidade. Espaços antes das florestas e 

matas dão lugar a pastos e áreas cultiváveis (Fernandes, 2001). 

Nos assentamentos de reforma agrária em Sergipe, independentemente da forma de 

organização interna, o fato é que, em geral, observa-se o predomínio da prática de uma 

agricultura bastante tradicional que tem início com o desmatamento e a queima da área 

pretendida para o plantio da terra e a ocupação do solo. Juntamente com as áreas de 

plantio de lavouras (Silva,1996). 

Levando-se em conta o quadro agrário observado hoje no país, pode-se destacar 

alguns problemas principais ligados ao presente projeto: A concentração fundiária, a 

expansão do capitalismo no campo e a degradação e exploração dos recursos naturais. 

A crescente modernização da agricultura brasileira nos anos 70 e 80 vem mostrando 

exemplos marcantes dos aspectos da dinâmica da acumulação de capital e de seus efeitos 

sobre o desemprego, sobre a deterioração do meio ambiente e a piora das condições de 

vida da população brasileira, além dos efeitos sobre o desemprego rural, o êxodo rural e a 

favelização rural e urbana. O uso de máquinas e equipamentos, de fertilizantes químicos e 

defensivos, inclusive agrotóxicos, provocaram também muitos outros efeitos negativos, 
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como devastação de florestas, aceleração da degradação dos solos, a contaminação dos 

animais, afetando também a saúde dos trabalhadores (MOREIRA,1999). 

A utilização de terrenos florestais e pastagens naturais para produção agrícola, 

utilizando um sistema agrícola de monocultura, com uma intensa mecanização como bem 

coloca PRIMAVESI (2002/228-234) "que quanto maior a movimentação das máquinas no 

campo, tanto pior se tornará à sua estrutura grumosa. Além da pressão das rodas de 

máquinas, a enxada rotativa que provoca o adensamento dos solos, mas o deslizamento 

das máquinas e a aração em profundidade inadequada ainda é pior", todas essas técnicas 

ajudam a degradar a estrutura física do solo, retirando sua cobertura vegetal, deixando o 

solo mais susceptível ao ataque de pragas que, por sua vez, forçará o agricultor a utilizar 

agrotóxicos que também eliminarão os inimigos naturais das pragas, desestabilizando o 

agroecossistema. 

Já a irrigação mal empregada pode trazer danos irreversíveis à natureza, pode 

contaminar as águas por agroquímica e também salinizar o solo, assim dificultando a 

germinação das sementes, ocasionando danos ao desenvolvimento das plantas que, 

conseqüentemente, podem morrer. 

A agricultura tradicional traz consigo uma degradação que pode comprometer a 

fauna, a flora e prejudicar os cursos d’água, pois, desflorestando e queimando, vai destruir 

tanto a flora como também a fauna, deixando o terreno mais exposto às ações exógenas, 

provocando no solo a formação de ravinas e voçorocas. Todo o sedimento é depositado, 

geralmente nos rios que, por sua vez, não tendo capacidade de transportar todo o 

sedimento, deposita-os no fundo do rio, ocorrendo o assoreamento do mesmo. 

Outro ponto a ser salientado sobre a agricultura convencional é que os solos arados 

pelos métodos convencionais liberam carbono para a atmosfera devido ao aquecimento da 

superfície da terra provocado pela exposição à radiação solar. Daí conclui-se que a aração 

dos solos influi no chamado “efeito estufa”. O material erodido é carregado para os corpos 

d’água superficiais e subterrâneos, provocando o assoreamento de rios, várzeas e de 

represas, diminuindo a disponibilidade de água para os agroecossistemas e até mesmo para 

o consumo humano. 

A degradação ambiental é o resultado de uma série de fatores, dispersos no tempo e 

no espaço, que exigem, para sua superação, uma grande capacidade analítica e 

organizacional que ordene a alteração do modo de produção e de consumo. 

É pelo antagonismo existente entre a agricultura sustentável e a convencional que 

primeiro precisamos ver como esta se porta, para entendermos a necessidade de 

implantação daquela. 
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É de fundamental importância em criar um modelo de planejamento agrícola que 

leve em consideração a necessidade de se repensar o atual padrão de desenvolvimento 

tecnológico na agricultura, que tem sido caracterizado pelo uso intensivo e predatório dos 

recursos naturais. 

Nos dias atuais, a produção de alimentos com qualidade ambiental é condição 

primordial para o desenvolvimento, tanto do campo como da cidade, pois a qualidade de 

vida é hoje um tema em evidência, tendo que se adaptar a essa nova situação, formulando 

propostas de como transformar a agricultura tradicional para a do desenvolvimento 

sustentado, com qualidade ambiental e dignidade social. 

Considerando as diferenças entre o grupo formado pelas agriculturas ecológicas e a 

agricultura convencional, produz-se forçosamente uma distinção. Então temos, de forma 

simples, uma agricultura convencional homogênea e produtora de impactos ecológicos 

negativos, e uma agricultura que tenta integrar os princípios ecológicos à sua forma de 

produção (conservação da biodiversidade, da água e dos solos, uso de tecnologias suaves 

ou limpas, dentre outros). 

 Então temos como conceito de agricultura sustentável o conjunto de todos aqueles 

sistemas agrícolas manejados sob princípios ecológicos, onde se encontram as mais 

distintas maneiras de integrar uma dimensão ecológica aos sistemas agrícolas, ou seja, 

diversos modos de adequar procedimentos ecológicos às necessidades de produção ( 

Canuto, 1998). 

Campos (1993) afirma que a construção de uma nova mentalidade produtiva para o 

setor agrícola, que leve em consideração a preocupação com o meio ambiente depende, 

necessariamente, do estabelecimento de estratégias de planejamento ambiental. Assim, a 

questão ambiental deve assumir um papel estratégico na configuração das novas 

metodologias de extensão rural, adequadas ao novo modelo de desenvolvimento rural auto 

– sustentável, levando em consideração a importância da preservação dos recursos 

naturais. Pode ser feito por meio de uma política de gerenciamento ambiental que priorize a 

criação de novas formas de produção e que assegure à agricultura familiar um nível de 

renda mais justo, ao mesmo tempo em que consolide a preservação e a renovação dos 

recursos naturais. 

4 – ASSENTAMENTO CURRALINHO 

Localizado na porção norte-noroeste do Estado de Sergipe (9o 42’ 54’’ S e 37o 36’ 

41’’ W), no município de Poço Redondo, o assentamento Curralinho está sobre uma 

estrutura geológica Proterozóica onde os solos são de cor clara e que não apresentam 

deficiências químicas para a prática agrícola. No entanto, sua utilização é limitada por se 
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encontrar numa região de clima semi-árido acentuado em que são freqüentes as secas e 

estiagens prolongadas. 

Apesar de não termos um projeto amplo de Reforma Agrária e os órgãos federais 

estarem quase sempre a reboque dos movimentos sociais, o Curralinho, diferentemente da 

maioria dos projetos de assentamento no Brasil, não se concretizou a partir de pressões 

sociais diretas. A iniciativa de desapropriação de latifúndio para fins de Reforma Agrária 

partiu do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 08 de feveriro 

de 1996 A legalização deu-se em 27 de dezembro do mesmo ano. 

Das 50 famílias assentadas no assentamento em questão, apenas 4 são oriundas de 

outras localidades do Estado. As demais 46 famílias habitam no povoado Curralinho, o qual 

deu origem ao nome do assentamento. 

O fato de o Curralinho não ter sido fruto de pressões sociais diretas não implica dizer 

que não houve o apoio da sociedade. Basta lembrar que é nessa região que existem os 

sindicatos rurais mais ativos e combativos de Sergipe. Também não implica dizer que as 

famílias, ali assentadas, não necessitassem de terra para trabalhar e não almejassem uma 

melhoria na qualidade de vida. Pelo contrário. Como demonstrou a pesquisa de campo, são 

famílias as quais os pais, e geralmente os filhos mais velhos eram obrigados a vender sua 

mão-de-obra como assalariados rurais ou até mesmo como bóias-frias, caracterizando a 

subordinação direta do trabalho ao capital rural. Eram, portanto, trabalhadores rurais 

assalariados ou diaristas que lutavam para garantir o sustento da família e que viviam à 

margem do processo produtivo. 

Há também, aqueles que tinham um pequeno pedaço de terra e que, diante da 

desigualdade da lógica capitalista de produção e das intempéries naturais, não conseguiram 

se reproduzir enquanto proprietários e se viram obrigados a vender a pequena propriedade 

que já estava “cercada” pelas grandes fazendas. Desta forma, a reprodução econômica e 

social da agricultura familiar fica comprometida e condenada ao insucesso. 

Cabe destacar também, que no assentamento Curralinho, e acredita-se que em 

outros assentamentos de Reforma Agrária, alteram-se as relações de produção. Ao invés da 

subordinação direta do trabalho ao capital observa-se uma subordinação direta do trabalho 

à propriedade da terra, uma vez que o agricultor se apropria da mercadoria produzida. 

Eis aqui mais um motivo pelo qual a Reforma Agrária se faz necessária, pois, o 

modelo brasileiro agrário-exportador, latifundiário e monocultor, favorece apenas aos 

capitalistas rurais em detrimento da agricultura de subsistência e voltada para o mercado 

interno. 
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Neste sentido, a desapropriação de terras para fins sociais se justifica não apenas 

pela transformação do latifúndio monocultor em pequenas unidades de produção de cultivos 

de subsistência. Além da não especialização agrícola, o assentamento proporciona um 

maior número de emprego no meio rural e, conseqüentemente, uma maior produção de 

alimentos tanto para o campo como para a cidade. Proporciona também, a absorção da 

força de trabalho familiar, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico. 

Contudo, não podemos esquecer que o agricultor objetiva o lucro da renda da terra, 

ou seja, do que se pode extrair dela a partir de algumas práticas ligadas ao meio rural. No 

entanto, algumas dificuldades se revelam no pós-assentamento e podem, inclusive, 

determinado desempenho socioeconômico das famílias assentadas. 

4.1- ALGUMAS DIFICULDADES NO PÓS-ASSENTAMENTO 

Como destacamos anteriormente, somente a legalização do assentamento não resolve 

de todo o problema dos trabalhadores rurais que vivem a margem do processo produtivo. 

No assentamento Curralinho essa realidade não é diferente. 

As 50 famílias assentadas tiveram que enfrentar, e ainda hoje enfrentam, dificuldades 

que podem ser mensuradas, tais como: 

a) a própria trajetória de vida das famílias assentadas; 

b) a qualidade do solo, do ponto de vista da sua fertilidade; 

c) as secas e estiagens; 

d) insuficiência de capital; 

e) organização da produção; 

f) assistência técnica; 

g) distância do mercado consumidor. 

Assim como Bavaresco (1999), entendemos que a tragetória de vida é muito importante 

para se compreender a situação socioeconômicas das famílias nos assentamentos. Tanto é 

que constatamos, através da pesquisa de campo, que as famílias que tinham melhores 

condições de vida antes ou que recebiam ajuda de familiares, são as que apresentam o 

melhor desempenho no pós-assentamento. 

Mesmo estando sobre um solo de boa qualidade, do ponto de vista da fertilidade, as 

famílias têm dificuldades na produção devido às longas secas e estiagens. Por está próximo 
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da margem diireita do rio São Francisco, torna-se viável , mesmo com poucos recursos, a 

existência de projetos de irrigação. 

As dificuldades de créditos suficientes para a aquisição de máquinas que favoreçam a 

produção também é marcante. No entanto, esse entrave é diminuido em consequencia da 

associação existente no assentamento. Mesmo assim, algumas famílias produzem de forma 

individualizada. 

A assistência técnica é feita periodicamente por técnicos do INCRA, porém, neste 

estudo, não foi possível se fazer uma análise da eficiência dessa assistência. 

Em relação ao mercado para comercializar o excedente da produção, os assentados 

destacam que os gastos com o transporte diminui no lucro final sobre a mercadoria. 

Em termos de produção agrícola propriamente dita, os cultivos são de tipicamente de 

subsistência como milho, feijão e o arroz de sequeiro. 

No caso da produção animal, além da pesca artesanal, existe ainda a criação de aves e 

gado bovino para a obtenção de leite. 

Mesmo com tantas dificuldades, pode-se constatar que a vida das 50 famílias que foram 

assentadas no Curralinho, tiveram uma melhoria significativa na qualidade de vida após o 

assentamento. 

Dentre os elementos que podem confirmar essa colocação destacamos as condições 

dignas de moradia, saúde, educação, alimentação, lazer e o acesso a bens de consumo 

duráveis como: geladeira, aparelho de TV, antena parabólica, ventilador e motocicleta. 

Embora a renda familiar não seja alta, possibilita melhores condições de vida no interior 

do assentamento, algo não observado anteriormente. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Devido às formas organizativas de produção, onde os recursos naturais são explorados de 

forma irracional, há uma necessidade de se repensar essa exploração, tendo em vista a 

limitação dos mesmos e a necessidade de se produzir alimentos para abastecer o mercado 

consumidor, buscando reorganizar o espaço produtivo do assentamento em questão, 

orientado pela perspectiva da sustentabilidade socioambiental. 
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